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Lagen om grundliggande
utbildning (628/1998)
14 $ (dndr. 477 /2003),16a
ocla 17 a S 642 / 201,0), 22 och
29 S (267 /2013) samt stats-

ridets forordning om riks-
omfattande mil for utbild-
ningen enligt lagen om gtund-
liggande utbildning och om
timfordelning i den gmndlig-
gande utbildningen
(422/2012) 13 $ (:indr.

378/2014)

ro2/ort/2014

Utbildningsstyrelsen har med stod av den nya diskrimineringslagen (1,325/201'4)

och de dndringar som giorts i lagen om jdmstdlldhet mellan kvinnor och mdn

beslutat om inddngar i GrundefiT for forskoleundervisningens liroplan, kapitel

1.2Denlokala ldroplanen och utvecklandet av den och kapitel 1.3 Centrala be-

slut i den lokala liropianen enligt foljande:

Kapitel 1.2. Forteckningen over de ovriga lokala planer som ska beaktas vid ut-
arbetandet av ldroplanen utcikas med en ny punkt: plan enligt diskrimineringsla-

gen.

I{apitel 1.2. Fotnot T liggs till Lag om iimstilldhet mellan kvinnor och min
(609/1986) och dess dndring (1,329/2014)

IGpitel 1.2. Fotnot nr 6 dndras attlyda: Diskrimineringslag (1,325/201,4) 6 S.

IGpitel 1.3. Forteckningen over s6,dant som anordnaren av forskoleundervis-

ning vid beredningen av den lokala lfuoplanen ska faststdlla och beskdva utokas

med en ny punkt om planerna enligt jdmstdlldhetslagen och diskrimineringsla-

gen ska ingi i ldroplanen eller om de ska utarbetas som ftistiende planer.

I{apitel 1.3. Fotnot 16 ldggs tiil: Lag om jimstdlldhet mellan kvinnot och min
(609/1,986) och dess indring (1329/2014)

Kapitel 1.3. Fotnot 17 Hggs till Diskriminedngslag (1,325/2014) 6 S.

Utbildningsstyrelsen har beslutat att i Grunderna fot forskoleundervisningens

larcplan andn kapitel 4.2rJwadering som stod for undervisningen och litandet
enligt foljande:
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I(apitel 4.2, sista stycket. Den forsta meningen indras attlyda: Nir Fjsiret avslu-
tas kan batnen ges ett intyg over deltagande i forskoleundervisningen. En ny
mening l6ggs till Intyget ges pi begdmn av vhrdnadshavaren.

Utbildningsstyrelsen har beslutat att i Grunderna fcir Forskoleundervisningens
L:arcp7an2014 andra de felaktiga oversdttningar i kapitel4.3. Gemensamma mil
fcir undervisningen enligt foljande:

I{apitel 4.3. Kapidets rubdk indras att lyda: Gemensamma mil for underris-
ningen och liromrioen.

I{apitel 4.3.Tredje stycket indras attlyda De gemensamrlr'a mil for undewis-
ningen som beskr{vs i detta kapitel dr uppdelade i fem helheter. Va{e helhet in-
nehiller mil som har bide didaktiska och pedagogiska syften som hor samman
med varandta. Nir man skapat fcjtskoleundervisningens liromriden ska milen
och innehillet i helheterna kombineras pi ett pedagogiskt indamilsenligt sitt.

Kapitel4.3. Rubdkema i tabellerna indras attlyda: Ailminna mil for unden'is-
ningen inom denna helhet.

Pi grund av inddngen av 3 $ 3 momentet i forordningen
bildning (363 /2015) har Utbildningsstyrelsen beslutat att
cifika frigor angiende sprik och kultur i Grunderna for
ens ldroplan enligt foljande:

fors koleundervis ning-

IGpitel 4.4, underkapitel Annan spriklig och kultuell bakgund i forskoleun-
dervisningen. Den sista meningen i underkapitlet avldgsnas och foljande me-
ningat ldggs till: om kommunen ordnar forberedande undervisning, kan barn
med invandrarbakgrund delta i den. Om barnet kan folja forskoleundervisning-
en, kan det overgi till forskoleundervisning redan innan den fcjrberedande
undervisningen har avslutats.

I{apitel4.4. Fotnot 55 hggs till Lag om grundldggande utbildoirg 5 $ 1 mom.
(1707 /2009) och Forordrirg om grundldggande utbildning 3 $ 3 mom.
Q63/2015).

Denna foreskrift gdller fi.o.m. 15.12.2015 tillsvidare.

Andringama forutsitter att anordnare av forskoieundervisning beaktar ovan be-
skrivna dndringar i forskoleundervisningens lokala ldroplan. Liroplanen for for-
skoleundervisningen ska tas i bruk senast 1.8.2016.
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